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duomed®

A solução económica para problemas venosos.

Indicações

Após escleroterapia/cirurgia

Trombose (trombose venosa profunda, síndrome  

pós-trombótico) com tendência para edema ligeiro

Varicose na gravidez com tendência para edema 

moderado

Doenças venosas inflamatórias (tromboflebite  

superficial, varicoflebite) com tendência  

para edema moderado

Modo de acção

duomed combina as propriedades ideais de  

utilização com a compressão clínica indicada,  

enquanto mantém o aspecto e a sensação de uma 

meia não medicinal. A meia é maleável e elástica, 

económica e muito duradoura.

Características

A meia maleável e elástica garante adaptação a 

qualquer movimento

As características da compressão clínica indicada e 

exacta garantem o gradiente de compressão clínica 

correcto

Estilos padrão

Tamanhos standard S a XXL

Feita à medida não disponível

Modelos especiais não disponível

duomed

Estilos biqueira aberta AD AD curta AG AG curta AG/SN

barriga da perna barriga da perna 

curta

coxa coxa curta coxa com banda de 

fixação

Classe1 Artigo n.º V140002–6 V147002–6 V160002–6 V150002–6 V161002–6

Classe2 Artigo n.º V240002–6 V247002–6 V260002–6 V250002–6 V261002–6

Estilos biqueira fechada AD AD curta AG AG curta AG/SN

barriga da perna barriga da perna 

curta

coxa coxa curta coxa com banda de 

fixação

Classe1 Artigo n.º V140012–6 V147012–6 – – V161012–6

Classe2 Artigo n.º V240012–6 V247012–6 – – V261012–6

Comprimento 2 comprimentos para AD/até ao joelho, AG/até à coxa, AG/até à coxa com cinto, AM/meia-calça

Biqueira aberta
AD/até ao joelho, AG/até à coxa, AG/até à coxa com banda de fixação em silicone, AM/meia-calça, AG/coxa com 

cinto

Biqueira fechada AD/barriga da perna, AM/meia-calça, AG/até à coxa com banda de fixação em silicone

Banda de fixação Banda de fixação em silicone para AG/meia até à coxa e meia até à coxa curta
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Compressão

CCL 1, 2
Vantagens do produto

Meia económica para os 

cuidados diários.

Cores

O artigo está disponível nas 

seguintes cores:

S = Standard

Clima Fresh

S

Bege

AG curta/SN AM AM curta  AG  AG curta

coxa curta com 

banda de fi xação

meia-calça meia-calça curta coxa com cinto

direita esquerda

coxa curta com cinto

direita esquerda

V151002–6 V110002–6 V117002–6 – – – –

V251002–6 V210002–6 V217002–6 V263002–6 V262002–6 V253002–6 V252002–6

AG curta/SN AM AM curta  AG  AG curta

coxa curta com 

banda de fi xação

meia-calça meia-calça curta coxa com cinto

direita esquerda

coxa curta com cinto

direita esquerda

V151012–6 V110012–6 V117012–6 – – – –

V251012–6 V210012–6 V217012–6 V253002–6 V252002–6 V253012–6 V252012–6

tabela de tamanhos – por favor, v. pág. 122
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1 compressão 

moderada

Para varicose ligeira sem tendência pronunciada para edema e  

para varicose precoce na gravidez. Com razões especiais, por  

exemplo, perda de força nas mãos, artrose, reumatismo, diabetes.

mediven elegance (biqueira fechada)

mediven comfort (biqueira aberta + fechada)

mediven plus (biqueira aberta)

mediven active (biqueira fechada)

duomed (biqueira aberta + fechada)

mediven 550 (biqueira aberta)

mediven mondi (biqueira aberta)

compressão 

moderada-

mente forte

Para sintomas mais graves, varicose pronunciada com tendência para 

edema, inchaço pós-traumático, após resolução de úlceras simples, 

após tromboflebite superficial, após esclerose e cirurgia de varizes, 

para estabilização do tratamento bem sucedido e para varicose mais 

pronunciada na gravidez.

mediven elegance (biqueira fechada)

mediven comfort (biqueira aberta + fechada)

mediven plus (biqueira aberta)

duomed (biqueira aberta + fechada)

mediven active (biqueira fechada)

mediven forte (biqueira aberta)

mediven 550 (biqueira aberta)

mediven mondi (biqueira aberta)

compressão 

forte

Para todas as complicações na sequência de insuficiência venosa 

constitucional e pós-trombótica, tendência pronunciada para edema, 

varicose secundária, atrofia branca, dermatosclerose e após resolução 

de úlceras graves, em particular das recorrentes.

mediven plus (biqueira aberta)

mediven forte (biqueira aberta)

mediven 550 (biqueira aberta)

mediven mondi (biqueira aberta)

compressão 

extra-forte

Para linfedema e elefantíase.

mediven 550 (biqueira aberta)

19 – 21 28 – 34 42 – 57 47 – 54

M 22 – 24 32 – 38 48 – 64 52 – 60

L 25 – 27 36 – 42 54 – 71 56 – 65

XL 28 – 30 40 – 46 60 – 78 62 – 72

XXL 30 – 32 42 – 50 65 – 85 65 – 76


